
Název životní situace 

OHLAŠOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ 

Základní informace k životní situaci 

Poplatek je zaveden obecně závaznou vyhláškou města Česká Kamenice č. 3/2019, o 
místním poplatku ze psů, která je účinná dnem 1. ledna 2020 . 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců, jejichž držitelem je fyzická nebo právnická osoba, 
která je přihlášená nebo má sídlo na území města Česká Kamenice. 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Držitel psa splní svou  povinnost poplatníka přihlásit psa k evidenci u správce poplatku 
(nejlépe osobně) ve lhůtě do 15  dnů ode dne, ve kterém se stal držitelem psa ve věku tří 
měsíců nebo staršího. Povinnost přihlásit psa k evidenci má i držitel, jehož pes je od 
poplatku osvobozen. Důvod osvobození musí správci poplatku prokázat.  
Při ohlášení poplatník uvede: 

 jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, rodné číslo nebo 
identifikační číslo, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro 
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat 
v poplatkových věcech, 

 čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto 
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že 
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 

 údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří, počet držených 
psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od 
poplatku (např. převzetí psa z útulku).  

 dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit 
do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad Česká Kamenice 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

V budově Městského úřad Česká Kamenice-finanční odbor 

Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Průkaz totožnosti, doklad prokazující oprávnění jednat jménem poplatníka (zejména plná 
moc, pověření), případně další doklady prokazující údaje rozhodné pro stanovení výše 
poplatkové povinnosti, úlevu či osvobození od poplatku. 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formuláře nejsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny. Pro podání lze použít formuláře 
zveřejněny na webových stránkách města Česká Kamenice. 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Sazba poplatku ze psů dle OZV č. 3/2019: 

Sazba poplatku činí za kalendářní rok: 

Za prvního psa 
Za druhého a 

každého dalšího 
psa téhož držitele 

a)ze psa drženého v rodinném domě 200,- Kč 400,- Kč 



b) ze psa drženého v rodinném domě, 
jehož držitelem je osoba starší 65 let 

60,- Kč 200,- Kč 

c) ze psa drženého na jiném místě, než v 
rodinném domě, jehož držitelem je osoba 
starší 65 let 

200 ,- Kč 300,- Kč 

d) z jiného psa než uvedeného v písm. a) 
až c) 

800,- |Kč 1500,- Kč 

 
Úhradu poplatku je možno provést: 
Bezhotovostně převodem na účet města Česká Kamenice č. 19-0921392379/0800 
V hotovosti na pokladně Městského úřadu Česká Kamenice 
Platební kartou na pokladně Městského úřadu Česká Kamenice 
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Držitel psa je povinen přihlásit psa k evidenci u správce poplatku ve lhůtě do 15  dnů ode 
dne, ve kterém se stal držitelem psa ve věku tří měsíců nebo staršího.   
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 
15 dnů ode dne, kdy nastala. 

Elektronická služba, kterou lze využít 

V případě ohlášení datovou zprávou na elektronickou adresu: posta@ceska-kamenice.cz, 
musí být tato datová zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem.  
Nebo lze ohlášení odeslat prostřednictvím datové schránky ID: cu5bsdg 

Podle kterého právního předpisu se postupuje 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
Obecně závazná vyhláška města Česká Kamenice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 

Opravné prostředky proti ohlašovací povinnosti nelze uplatnit. 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu poplatku tím, že bez dostatečné omluvy 
nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění ohlašovací povinnosti, může správce poplatku 
uložit pořádkovou pokutu do 500 tis. Kč. 

Za správnost popisu odpovídá útvar 

Odbor financí a ekonomiky, odd. místních poplatků 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 

1. ledna 2020 

Popis byl naposledy aktualizován 

1. ledna 2020 

Datum konce platnosti popisu 

neuveden 

 


